
Том 32 (71) № 4 202198

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

УДК 159.944.3
DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2021.4/16

Котляр Л.І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА НЕГАТИВНОЇ «Я-КОНЦЕПЦІЇ»  
ОСОБИСТОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ПРОЦЕСІ 
ВІДКЛАДЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ СПРАВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття присвячена проблемі негативної «Я-концепції» особистості державного служ-
бовця в процесі відкладення здійснення справ та прийняття рішень, систематизовано нау-
кові підходи до розуміння «Я-концепції» особистості як продукту розвитку її самосвідомості 
і важливої умови детермінації поведінки. Вказано на необхідність розгляду «Я-концепції» як 
динамічного об’єкта, який здатний змінюватись, ускладнюватись й розвиватися не тільки 
гармонійно, а й дисгармонійно (негативно), за умови постійного відкладення здійснення справ 
та прийняття рішень у державному управлінні.

Демократизація та гуманізація суспільства підвищують вимоги до самосвідомості дер-
жавного службовця. Самосвідомість особистості розуміється як усвідомлене ставлення 
людини до своїх потреб і здібностей, потягів і мотивів поведінки, переживань і думок. 
Результатом процесів самосвідомості є «Я-концепція» особистості. За сутнісними власти-
востями вона поділяється на позитивну та негативну.

У результаті аналізу наукових джерел визначено сутність та основні показники негатив-
ної «Я-концепції» особистості державного службовця в процесі відкладення здійснення справ 
та прийняття рішень. Розглянуті та проаналізовані актуальні наукові підходи до визначення 
понять самосвідомості та «Я-концепції». З’ясовані основні аспекти вищевказаних явищ 
показали, що негативна «Я-концепція» державного службовця визначає процес відкладення 
реалізації справ та прийняття рішень в державному управлінні.

Психологічний аналіз проблеми Я-концепції дозволив виділити компоненти негативної 
Я-концепції державних службовців у процесі відкладення реалізації справ та прийняття 
рішень. Когнітивний компонент характеризується: неусвідомленим станом, несприйняттям 
себе, нездатністю до самопізнання, нездатністю до самоспостереження. Емоційний компо-
нент характеризується: негативною самооцінкою, нездатністю до самоконтролю, нездат-
ністю до самовладання, нездатністю до саморегуляції. Ціннісний компонент вказує на такі 
характеристики: неповага до себе, нездатність до самовизначення, неможливість самороз-
витку, нездатність до самоактуалізації. Поведінковий компонент визначає такі характерис-
тики, як: нездатність до самоефективності, нездатність до самоорганізації, нездатність 
до самопрезентації, залежність від інших.

Висновком є те, що для державних службовців із негативною «Я-концепцією», яка визна-
чає процес відкладення реалізації справ та прийняття рішень у державному управлінні, 
характерні такі показники: відсутність професійних рольових установок, що заперечує 
пошук їх професійної орієнтації; високий рівень особистісної та реактивної тривожності 
як прояв можливих протилежностей між модальними можливостями «Образу-Я»; зовнішні 
тенденції локусу контролю як одного з механізмів психологічного захисту в разі «досягнення» 
цінності та цілісності сформованого «Образу-Я» шляхом пошуку та локалізації причин неба-
жаних дій; неможливість самопрезентації як акт відмови від самоствердження і водночас 
акт гальмування його розвитку; нездатність контролювати поведінку, думки, переживання; 
почуття неповноцінності; особиста дезадаптація.

Ключові слова: «Я-концепція», негативна «Я-концепція», «Образ-Я», самосвідомість, 
професійна самосвідомість, прокрастинація, державний службовець.
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Постановка проблеми. Проблема негативної 
Я-концепції державних службовців є важливою, 
оскільки вона дозволяє нам зрозуміти не тільки 
причини відкладення здійснення справ та при-
йняття рішень, а й усвідомити гальмування розви-
тку особистості та кар’єрного зростання людини 
в державному управлінні. У контексті соціальних 
змін державні службовці повинні мати здатність 
виконувати дії та вчинки як акти утвердження 
власного Я і, водночас, акти його розвитку. 
«Механізм державного управління – це практичні 
заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою 
власне яких державні органи впливають на сус-
пільство, виробництво, та будь-яку соціальну сис-
тему для досягнення своїх цілей. Складова час-
тина реального механізму державного управління 
містить цілі, рішення, впливи, дії, результати. 
Комплексний механізм державного управління – 
це система політичних, економічних, соціальних, 
організаційно-правових засобів цілеспрямованого 
впливу органів державного управління» [8, с. 117]. 
Негативна Я-концепція державних службовців та 
неможливість контролювати поведінку, думки, 
досвід призводить до неефективної управлінської 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз джерел показав, що в наукових працях роз-
глядаються різні аспекти проблеми самосвідомості 
та Я-концепції, її структурні компоненти та фак-
тори розвитку. Великий внесок у розробку цього 
питання зробили науковці: Р. Бернс, В. Джеймс, 
Е. Еріксон, В. Франкл, К. Юнг та ін. В українській 
психології І. Бех, М. Боришевський, В. Роменець, 
Т. Титаренко, П. Чамата та ін. У радянській психо-
логії вивченню проблеми самосвідомості присвя-
чена велика кількість досліджень таких видатних 
психологів, як Б. Ананьєв, А. Бодалев, Л. Божо-
вич, Л. Виготський, С. Рубінштейн, В. Столін.

Закономірності розвитку професійної само-
свідомості та Я-концепції вивчали такі вчені, як 
Ю. Кульюткін, А. Стельмах та ін. Також варті 
уваги роботи, дослідження та підходи фахівців, 
які вважають професійну самосвідомість більш 
особливою та конкретною у їх змісті і створю-
ються на основі загальної самосвідомості особис-
тості. Професійна самосвідомість – це той випа-
док, коли оцінка наявних досягнень, планування 
напряму саморозвитку, а також вибіркова діяль-
ність самосвідомості підпорядковані завданням 
професійного самовизначення, самосвідомості як 
суб’єкта професійної діяльності [4, 13; 15].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Розглянути та проаналізувати концеп-

цію Я-концепція та самосвідомості в контексті 
різних теоретичних досліджень; з’ясувати ком-
поненти негативної Я-концепції державних служ-
бовців у процесі відкладення реалізації справ та 
прийняття рішень; визначити показники негатив-
ної Я-концепції державних службовців, що визна-
чається як прокрастинація.

Виклад основного матеріалу. Зростання 
кар’єри державних службовців передбачає якісні 
зміни професійних характеристик, що включають 
досвід, професійні знання, вміння, навички, осо-
бисті якості та здібності. Особливе місце в підви-
щенні ефективності діяльності органів державної 
влади та зростанні державних службовців займає 
питання професійної самосвідомості, в якій 
проводиться оцінка наявних досягнень, плану-
вання напряму саморозвитку, обізнаності себе як 
суб’єкта професійної діяльності. Однак у випадку 
переважаючої негативної форми «Я-концепції», 
за якої державний службовець не приймає себе, 
відчуває особисту дезадаптацію, інтенсивно від-
кладається не тільки реалізація справ, а також 
прийняття рішень, процес особистого самороз-
витку та саме кар’єрне зростання.

Розглянемо поняття самосвідомості та 
Я-концепції.

Слід зазначити, що значний вплив на розу-
міння проблеми самосвідомості справив фран-
цузький мислитель Рене Декарт, який розгля-
дав «самосвідомість як внутрішнє споглядання 
суб’єктом змісту власного внутрішнього світу, 
який пов’язаний із концепцією рефлексії, забез-
печує співвіднесення нових знань із вже існую-
чим інтелектуальним досвідом, а отже, розум як 
предмет мислення, гарантує єдність самосвідо-
мості» [7, с. 250]. Заслуговують на увагу думки 
німецького філософа І. Канта, який започаткував 
ідею про структуру самосвідомості та вважав, що 
людина реалізує, актуалізує себе як особистість 
через самосвідомість, а також здатність вільно 
підпорядковувати своє «Я» моральному закону. 
Автор зазначає, що людина завжди усвідом-
лює свої дії та вчинки: «У цьому плані розумна 
істота може слушно сказати про кожний здійсню-
ваний нею протизаконний вчинок, попри те, він 
як явище в минулому є достатньо визначений і 
остільки неминуче необхідний, що вона могла б і 
утриматись від нього; адже цей вчинок з усім тим 
минулим, що його визначає, належить до єдиного 
феномена її характеру (Charakters), який вона сама 
собі створює й відповідно до якого сама приписує 
собі як причини, незалежні від усякої чуттєвості, 
каузальність (причи́нність) тих явищ» [10, с. 109].
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Таблиця 1
Компоненти негативної Я-концепції державних службовців  
в процесі відкладення реалізації справ та прийняття рішень

№ п/п Компоненти Характеристики
1. Когнітивний компонент 1. Неусвідомлений стан.

2. Несприйняття себе.
3. Нездатність до самопізнання.
4. Нездатність до самоспостереження.

2. Емоційний компонент 1. Негативна самооцінка.
2. Нездатність до самоконтролю.
3. Нездатність до самовладання.
4. Нездатність до саморегуляції.

3. Ціннісний компонент 1. Неповага до себе.
2. Нездатність до самовизначення.
3. Неможливість саморозвитку.
4. Нездатність до самоактуалізації.

4. Поведінковий компонент 1. Нездатність до самоефективності.
2. Нездатність до самоорганізації.
3. Нездатність до самопрезентації.
4. Залежність від інших.

На думку К. Юнга, поряд із «Я» («Его») як 
суб’єктом свідомості він виділяє «Я» як об’єкт 
«тотальної психіки», включаючи свідоме і несві-
доме. Зосереджуючись на багаторівневій струк-
турі особистості, її самосвідомості, «самості», 
автор вводить поняття «колективне несвідоме». 
Внутрішні детермінанти психічного життя 
людини – це вроджені напрямки всередині колек-
тивного несвідомого, які називаються архетипами 
(обличчя, аніма та анімус, тінь та «Я»). К. Юнг 
вважав, що «Я» є найважливішим із цих архети-
пів. Саме «Я» формує єдність і стабільність осо-
бистості та інтегрує різні її підсистеми [9].

Особливо хотілось би відзначити концептуальні 
положення самосвідомості американського психо-
лога У. Джеймса, який розмежовує терміни «Я, що 
пізнає» та «емпіричне Я». Структура «емпіричного 
Я» складається з матеріального «Я», соціального 
«Я» і духовного «Я». Найважливішими складо-
вими самосвідомості за У. Джеймсом є соціальне 
і духовне «Я». Автор вважав, що «не існує такого 
Я, яке б відрізнялося від сукупності або потоку 
емоцій. Кожен момент свідомості призначає кожен 
попередній момент, і тому той, хто пізнає, включа-
ється в Я, яке пізнається» [9, с. 35–41].

Велика кількість вчених розглядала 
Я-концепцію як сукупність усіх уявлень особис-
тості про себе, тобто вони визначали Я-концепцію 
як результат самосвідомості. Український дослід-
ник М. Боришевський розглядає «образ Я» як 
«результат самопізнання та емоційно-ціннісного 
ставлення людини до себе; в результаті апроба-
ції людиною своїх самооцінок, прагнень та соці-
ально-психологічних очікувань у процесі життя; 

як рівень самосвідомості, на якому людина дося-
гає найбільш зрілого усвідомлення сутності влас-
ної особистості» [5, с. 26].

Психологічний аналіз проблеми Я-концепції 
виявив створення негативної Я-концепції держав-
них службовців у процесі відкладення реалізації 
справ та прийняття рішень, що відповідають тради-
ційно виділеним сферам психіки: когнітивній, емо-
ційній, ціннісній та поведінковій (див. таблицю 1).

Таким чином, людська особистість вважається 
нереалізованою, якщо негативна Я-концепція є 
дисгармонійною у всіх своїх аспектах: когнітив-
ному, емоційному, ціннісному та поведінковому.

Висновки. Теоретичний аналіз літера-
тури показав, що в деяких наукових підходах 
«Я-концепція» особистості розуміється як про-
дукт розвитку її самосвідомості та є важливою 
умовою детермінації поведінки. Виявилося, що 
«Я-концепція» – це динамічний об’єкт, який може 
змінюватись, давати можливість ускладнюватись 
і розвиватися не тільки гармонійно, але і дисгар-
монійно (негативно) за умови постійного відкла-
дення здійснення справ та прийняття рішень у 
державному управлінні.

Феномен прокрастинації – це негативне явище, 
яке гальмує соціальний розвиток і розуміється як 
постійне відкладання важливих справ та рішень, 
які постійно повторюються, незважаючи на озна-
йомлення державних службовців із негативними 
наслідками та небажанням нести відповідальність.

Психологічний аналіз проблеми Я-концепції 
виявив створення негативної Я-концепції держав-
них службовців у процесі відкладення реалізації 
справ та прийняття рішень. Когнітивний компо-
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нент характеризується: неусвідомленим станом, 
несприйняттям себе, нездатністю до самопіз-
нання, нездатністю до самоспостереження. Емо-
ційний компонент характеризується: негативною 
самооцінкою, нездатністю до самоконтролю, 
нездатністю до самовладання, нездатністю до 
саморегуляції. Ціннісний компонент вказує на 
такі характеристики: неповага до себе, нездат-
ність до самовизначення, неможливість самороз-
витку, нездатність до самоактуалізації. Поведінко-
вий компонент визначає такі характеристики, як: 
нездатність до самоефективності, нездатність до 
самоорганізації, нездатність до самопрезентації; 
залежність від інших.

Для державних службовців з негативною 
«Я-концепцією», яка визначає процес відкла-

дення реалізації справ та прийняття рішень у дер-
жавному управлінні, характерні такі показники: 
відсутність професійних рольових установок, що 
заперечує пошук їхньою професійної орієнтації; 
високий рівень особистісної та реактивної три-
вожності як прояв можливих протилежностей між 
модальними можливостями «Образу-Я»; зовнішні 
тенденції локусу контролю як одного з механіз-
мів психологічного захисту у разі «досягнення» 
цінності та цілісності сформованого «Образу-Я» 
шляхом пошуку та локалізації причин небажаних 
дій; неможливість самопрезентації як акт відмови 
від самоствердження і водночас акт гальмування 
його розвитку; нездатність контролювати пове-
дінку, думки, переживання; почуття неповноцін-
ності; особиста дезадаптація.
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Kotliar L.I. THE PROBLEM OF NEGATIVE “I-CONCEPT”  
OF THE CIVIL SERVANT IN THE PROCESS OF POSTPONING  
THE IMPLEMENTATION OF CASES AND DECISION-MAKING

The article is devoted to the problem of negative “I-concept” of a civil servant’s personality in the process 
of postponing cases and decision-making, systematizes scientific approaches to understanding the “self-
concept” of a person as a product of self-awareness and important behavior determination. The need to 
consider the “I-concept” as a dynamic object that can change, complicate and develop not only harmoniously 
but also disharmoniously (negatively), given the constant postponement of affairs and decision-making in 
public administration.

Democratization and humanization of society increase the requirements for self-awareness of civil servants. 
Self-consciousness of the individual is understood as a conscious attitude of man to his needs and abilities, 
inclinations and motives of behavior, experiences and thoughts. The result of the processes of self-awareness is 
the “I-concept” of the individual. According to its essential properties, it is divided into positive and negative.

As a result of the analysis of scientific sources, the essence and main features of the negative “self-concept” 
of the personality of a civil servant in the process of postponing the implementation of cases and decision-
making are determined. Current scientific approaches to the definition of self-awareness and “I-concept” are 
considered and analyzed. The main aspects of the above phenomena have been clarified and shown that the 
negative “self-concept” of a civil servant determines the process of postponing the implementation of cases 
and decision-making in public administration.

Psychological analysis of the problem of self-concept, allowed to identify components of the negative 
self-concept of civil servants in the process of postponing the implementation of cases and decision-making. 
The cognitive component is characterized by: unconscious state, self-perception, inability to self-knowledge, 
inability to self-observation. The emotional component is characterized by: negative self-esteem, inability to 
self-control, inability to self-control, inability to self-regulation. The value component indicates the following 
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characteristics: self-disrespect, inability to self-determination, inability to self-development, inability to self-
actualization. The behavioral component defines such characteristics as: inability to self-efficacy, inability to 
self-organization, inability to self-presentation; dependence on others.

The conclusion is that for civil servants with a negative “self-concept” are characterized by the following 
indicators: lack of professional role attitudes, which denies the search for their professional orientation; high 
level of personal and reactive anxiety as a manifestation of possible contrasts between the modal capabilities 
of the “Image-I”; external tendencies of the locus of control as one of the mechanisms of psychological 
protection in the case of “achieving” the value and integrity of the formed “Image-I” by finding and localizing 
the causes of undesirable actions; impossibility of self-presentation as an act of refusal of self-affirmation and 
at the same time an act of inhibition of its development; inability to control behavior, thoughts, experiences; 
feelings of inferiority; personal maladaptation.

Key words: “I-concept”, negative “I-concept”, “Image-I”, self-consciousness, professional self-
consciousness, procrastination, civil servant.


